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  ही गोष्ट चीनमध्ये घडली, चीनच्या 
सम्राटाचा नवीन राजवाडा बाांधून पिूण 
झाल्यावर लगचे!  

  राजवाड्याबद्दल कुतहूल वाटून दरूदरूचे 
पयणटक तो पाहायला आले. तयाांनी 
राजवाड्याच्या सौंदयाणचे गिुगान गायले, 
तयावर पसु्तके ललहहली. 



   सम्राटाने ही पसु्तके वाचली. तयातील एक वाक्य वाचून 
तयाला नवल वाटले: “या राजवाड्यात सुांदर-सुांदर गोष्टी 
आहेत. पि बलुबलुचे गािे ही सवाणत सुांदर गोष्ट आहे.” 

  राजवाड्यात गािारा पक्षी आहे, याचा सम्राटाला पत्ताच 
नव्हता. तयाने लगेच आपल्या प्रधानाला बोलावनू घेतले.  



   “मला तया बलुबलुचां गािां ऐकायचांय,” सम्राटाने प्रधानाला आज्ञा 
केली.  

  प्रधानाने बलुबलुला शोधण्यासाठी सनैनक पाठवले. पि तयाांना काही 
बलुबलु लमळाला नाही. शवेटी स्वयांपाकघरातील एक दासीने हे कोड े
सोडवले. 
  “रोज सांध्याकाळी बलुबलु माझ्यासाठी गातो,” दासी म्हिाली.  



    दासी दरबारातील लोकाांना जांगलात घेऊन गेली. नतथ ेनतने एक 
करड्या रांगाचा पक्षी दाखवला. तो पक्षी तसा सुांदर नव्हता, पि तयाचे 
गािे अनतशय सुांदर होत.े असे गािे तयाांनी यापवूी कधी ऐकले नव्हत.े  



    तया सायांकाळी बलुबलु सम्राटासाठी गायला.    
  बलुबलुचे सुांदर आणि ह्रदयद्रावक गािे ऐकून 
सम्राटाच्या डोळयाांतून अश्रू ओघळू लागले. तयाने 
बलुबलुला एक सोनेरी पप ांजरा बक्षीस हदला आणि 
बलुबलुच्या सरुक्षेसाठी बारा पहारेकऱयाांची नेमिूक 
केली.     



  बलुबलुला दररोज दोनवेळा 
राजवाड्याबाहेर जाण्याची परवानगी 
देण्यात आली.  



   एके हदवशी कुिीतरी सम्राटाला एक नवीन खेळिे 
भेट हदल.े हे खेळिे म्हिज ेएक याांत्रिक बलुबलु 
होत.े त ेहुबेहूब खऱया बलुबलुसारखेच अनतशय सुांदर 
गात अस.े लशवाय खळेिे हदसायलाही आकर्णक होत.े    



   कधीकधी दोन्ही बलुबलु एकिच गात असत. पि त े
फारसे श्रविीय वाटत नसे. खरा बलुबलु तयाच्या मनाला 
भावेल त ेगात असे, तर खळेण्यातला बलुबलु फक्त तयाच्या 
यांिात साठवलेले तचे तचे सरू आळवत असे.     

  एके दपुारी पप ांजरा खुला असताना खरा बलुबलु सवाांची 
नजर चुकवनू बाहेर उडून गेला.  



    सम्राटाला वाईट वाटले नाही.  
  आता तो खेळण्यातील बलुबलुचे गािे ऐकू 
लागला.  

  पि एके हदवशी खळेण्यातील बलुबलुने 
गािे गायचे नाकारल.े  

  दरबारी घड्याळजीने खेळण्यातील बलुबलुची 
तपासिी केली. “हे खेळिां खराब झालांय. आता 
काही खास प्रसांगाांच्या वेळीच याचां गािां ऐका,” 
तो म्हिाला. 



   अनेक वर् ेननघनू गेली. खेळण्यातील 
बलुबलु अधधकाधधक खराब होत गेला. एके 
हदवशी तो गायचा पिूणपिे बांद झाला.  

  तोपयांत सम्राट वदृ्ध झाला होता. तो खूप 
आजारी पडला होता.  



   सम्राटाने आपल्या वेदनाांना आराम लमळावा यासाठी खेळण्यातील 
बलुबलुला गाण्याची आजणवे केली. पि तयाचा काही उपयोग झाला नाही.  

  अचानक तयाने णखडकीबाहेर एक सुांदर आवाज ऐकला. बाहेर खरा 
बलुबलु या सुांदर जीवनाचे, तयातील आनांदी क्षिाांच ेगािे गात होता.     
   खऱया बलुबलुचे गािे ऐकून सम्राटाच्या वेदना काहीशा कमी झाल्या.  



  “मी तुझे उपकार कसे फेडू?” सम्राटाने पवचारले. 
  “माझां गािां पहहल्याांदा ऐकून आपल्या चेहऱयावर अश्रू ओघळले, 
तेव्हाच आपि मला उपकृत केलांत,” बलुबलु म्हिाला.  
  बलुबुल पनु्हा गायला आणि म्हिाला, “मी सोन्याच्या पपांजऱयात 
राहाण्यासाठी नाही जन्मलोय. आता आपि शाांतपिे झोपी जावां. 
आपि जागे झाल्यावर मी पनु्हा आपल्यासाठी गाईन. आपल्या 
राज्यात कायकाय चाललांय ते माझ्या गाण्यातून ऐकवीन. दरू 
राहून गािारा पक्षी सम्राटाच्या नजरेला न पडिाऱया गोष्टी सहज 
पाहू शकतो. पि हे रहस्य फक्त आपल्या दोघाांमध्येच राहील.”    

  सम्राटाने बलुबुलचे आभार मानले आणि तो गाढ झोपेच्या 
स्वाधीन झाला.  

  अशाप्रकारे महान सम्राट आणि बुलबुल पक्ष्यामध्ये एका 
रहस्यमय मैिीची सुरुवात झाली.  

अांत 


